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Resumo 

 
As adaptações (na duração) das formas de interação da audiência com os programas de TV 
podem ser abordadas enquanto reconfigurações culturais no modo como o público assiste 
televisão. A pesquisa (em curso) do autor do artigo investiga parte desta reconfiguração 
analisando os convites à interatividade realizados pelos apresentadores de telejornais e 
revistas eletrônicas veiculadas pelas redes Globo e Record – particularmente aqueles que 
indicam à audiência o uso da Internet como alternativa para executar a ação. A constatação 
até o momento de poucas evidências de padronização entre os convites realizados pelas 
duas emissoras analisadas motivou, neste artigo, a formulação de reflexões preliminares 
para interpretação dos dados coletados, no sentido de avaliar alternativas culturais para 
compreensão do cenário em formação. 
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O projeto de pesquisa atual do autor deste artigo analisa convites diretos à 

interatividade realizados por duas emissoras de TV brasileira (redes Globo e Record), 

durante a veiculação de duas revistas eletrônicas (Fantástico e Domingo Espetacular) e dois 

telejornais (Jornal Nacional e Jornal da Record). Essencialmente, considera-se que ocorre 

um convite direto à interatividade quando apresentadores de programas televisivos 

informam oralmente ao espectador (enquanto o conteúdo é transmitido) a possibilidade de 

interagir com a emissora. O interesse investigativo é orientado àqueles convites que 

referenciam o uso de um website na Internet como a alternativa para executar ações ou 

acessar conteúdos relacionados/complementares aos veiculados via TV, especialmente para 

identificar índices de uniformização para interatividade no caso de programas 

equivalentes
3. A motivação para a investigação é relacionada ao fato de ser possível 

observar que os programas veiculados pela Globo (Fantástico e Jornal Nacional) foram 

utilizados como fonte de inspiração para os programas da Record (Domingo Espetacular e 

Jornal da Record)4: é proporcionado inclusive sensação de familiaridade visual ao assistir 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Docente do programa de Mestrado e Doutorado em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná. 
Doutor em Comunicação e Linguagens pela UTP/PR, é membro do grupo de pesquisa Interações comunicacionais, 

imagens e culturas digitais (INCOM) na UTP. E-mail: cemarquioni@uol.com.br. 
3 São considerados programas equivalentes aqueles que pertencem à mesma “forma cultural” (WILLIAMS, 2005, p. 39-
76) e possuem elementos que permitem constatar a utilização de programa de outra emissora como referência. Para 
comentários mais sistematizados, consulte (MARQUIONI, 2014). 
4 O mesmo artigo do autor mencionado na nota de rodapé anterior desenvolve a afirmação. 
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os programas5. Considerou-se então importante avaliar em que extensão o que poderia ser 

classificado como uma espécie de padrão televisual tácito em relação à rede Globo, que 

parece estabelecido pelas demais emissoras (incluindo a rede Record) alcançaria também os 

formatos interativos definidos e utilizados pela Globo. Especialmente em função da 

tendência de participação e interatividade por parte do público que pode ser observada na 

contemporaneidade: em que extensão não apenas o aspecto visual, mas também os 

formatos para interagir definidos pela Globo seriam adotados pela concorrente? Ou ainda: 

em que medida seria possível observar, no caso dos convites diretos à interatividade, um 

cenário semelhante àquele observado quando do estabelecimento das grades de 

programação das emissoras – iniciado pela TV Excelsior e pela Globo (RIBEIRO; 

SACRAMENTO, 2010, p. 112) e, depois, adotado pelas demais. 

Coletas de dados empíricos realizadas ao longo dos anos de 2013 e 2014 

possibilitaram observar dois aspectos relacionados aos convites diretos: (i) uma variação 

que tende a ser significativa na quantidade de convites diretos à interatividade ao comparar 

as redes Globo e Record e a (ii) existência de poucas evidências de padronização entre as 

emissoras em relação aos convites diretos realizados. É relevante destacar que a coleta de 

dados é quantitativa; contudo, os dados quantitativos – que são considerados na pesquisa 

como uma fonte de dados alternativa (uma ou materialidade cultural alternativa – explicada 

adiante) para acesso à “estrutura de sentimento” (WILLIAMS, 2001) televisual corrente – 

são complexificados no sentido de realizar também análises e propor reflexões de ordem 

qualitativa. A (i) variação quantitativa em relação aos convites diretos não é abordada neste 

artigo: de fato, considera-se necessário realizar a última coleta de dados prevista para uma 

tabulação apropriada das informações visando análises6. O presente trabalho trata então 

apenas da (ii) existência de poucas evidências de padronização nos convites diretos 

realizados pelas emissoras. Em relação a esse item, conforme abordado adiante, o nível de 

variação constatado já habilita a proposição de sistematização preliminar para os dados 

quantitativos levantados, bem como a formulação de alternativas para contextualização e 

análise. 

                                                 
5 A opção pela adoção do formato de programa equivalente pode ser analisada a partir da constatação que nos 
“[a]costumamo a determinados periódicos e programas e, frequentemente, ao longo de um tempo, chegamos a dar como 
certo seu conteúdo típico. Certo grau de familiaridade com um determinado periódico ou programa é naturalmente 
necessário se o que for oferecido necessitar chegar até nós com facilidade” (WILLIAMS, 2013, p. 43). 
6 A pesquisa em curso prevê 6 períodos de coleta de dados empíricos entre 2013 e 2014 (3 períodos durante o Ano 1 e 3 
períodos no Ano 2). No momento em que este artigo é escrito, 5 coletas de dados foram realizadas. Em função da data 
limite para submissão do texto ao Intercom Foz, e considerando o cronograma definido para o projeto, não fazem parte 
deste texto os dados relativos ao Período 3 do Ano 2 para os dois programas jornalísticos analisados (o último período de 
coleta dos dados será realizado ente 07/07/2014 e 03/08/2014). 
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Mas, antes de conduzir essa sistematização preliminar é necessário compreender que 

apesar de as pesquisas em Comunicação serem tipicamente associadas ao tempo presente 

(BARBOSA, 2013, p. 339) – como inclusive no caso da pesquisa associada a este artigo –, 

considera-se no projeto em curso que é necessário avaliar como os processos e práticas 

comunicacionais são afetados culturalmente pelos dispositivos tecnológicos na duração, e 

que as análises devem ocorrer abordando “a relação entre a cultura e as demais práticas 

sociais” (MATTELART; MATTELART, 1997, p.72). A teoria cultural proposta por 

Raymond Williams é utilizada para viabilizar essa perspectiva na pesquisa, especialmente 

em função da definição central elaborada de cultura como todo um modo de vida que, em 

processo, tem significados redefinidos pelos atores sociais (WILLIAMS, 1989, p. 8) à 

medida que esses atores travam contato com (e utilizam) as materialidades culturais na 

longa duração. Ora, se o modo de vida e os significados atribuídos passam por atualizações 

(em outros termos, se uma espécie de inabacamento é esperada da cultura), análises 

culturais necessitariam acessar (para minimizar o risco de anacronismos) tanto a “cultura 

de um período” (WILLIAMS, 2001, p. 64) com seus significados correspondentes quanto 

os estágios culturais anteriores com os respectivos significados, até ser alcançado o 

momento de interesse. A pesquisa em curso utiliza a noção de “estrutura de sentimento” 

como referência teórica fundamental considerando ser possível, através dessa noção, 

acessar (e analisar) a cultura do período contemporâneo em relação às interações 

associadas a programas de TV, bem como realizar contextualizações. Mas tal utilização não 

é trivial: Williams alertara a existência de dificuldades para acessar uma “estrutura de 

sentimento”. No caso de análises que envolvem o período presente, a dificuldade seria 

associada também ao fato de a “estrutura de sentimento” ser “mais difícil de distinguir 

enquanto ainda está sendo vivida” (WILLIAMS, 1971, p. 18), especialmente devido a ser 

fortemente relacionada à experiência e às convenções do período a que se referem (uma das 

razões do uso do termo estrutura: o aspecto cultural, mesmo enquanto em definição, tende a 

ser experimentado como algo sólido, rígido, uma espécie de estrutura). 

Complementarmente, a “estrutura de sentimento” tende ainda a ser percebida como 

individual, apesar de vivida coletivamente em um período (uma das razões pela opção do 

termo sentimento: associado a algo pessoal, íntimo). Esse paradoxo (percebida como sólida, 

mesmo enquanto em formação; percebida como individual, apesar de coletiva) culmina 

com a sensação de uma espécie de naturalidade que quase torna invisíveis as materialidades 

culturais e seus usos: as tensões, negociações e redefinições relacionadas aos usos efetivos 
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das materialidades (que vão constituir o que depois será relacionado e compreendido como 

a cultura de um período) tendem a não ser percebidas pelos atores sociais envolvidos. No 

caso da pesquisa em curso (que envolve uso de tecnologias para comunicação), essas 

materialidades culturais são associadas tanto à TV propriamente dita quanto aos 

dispositivos tecnológicos utilizados para interagir ao longo dos anos. Para abordar a espécie 

de naturalidade e quase invisibilidade considerando o tema geral da interatividade 

(abordado neste artigo) merece ser realizada inicialmente uma recuperação das 

possibilidades mediadas de interação da audiência em (e com os) programas de TV na 

duração. 

É possível considerar que até pelo menos os anos 1970, as interações mediadas entre 

público e emissoras ocorriam basicamente via envio de correspondências às emissoras por 

parte do público. Ainda que algumas personalidades televisivas eventualmente recebessem 

grandes quantidades de correspondências, a interação ocorria via os Correios, de forma 

assíncrona e provavelmente com um caráter mais pessoal do que institucional (diretamente 

entre o membro da audiência e um indivíduo vinculado à emissora). Em relação ao ato 

interativo propriamente dito, à emissora parece que eram limitadas as funções de exibir a 

imagem da personalidade televisiva nos programas e constituir um endereço de destino 

para as correspondências. E, de fato, dificilmente o público teria, durante a veiculação do 

conteúdo, evidências explícitas que sua iniciativa de interação chegara ao destinatário. A 

partir dos anos 1980, as interações são objeto de sofisticação e a participação do público 

não apenas passa a ser (em alguns casos) explicitamente solicitada pela emissora, como 

também começam a influenciar mais direta e frequentemente alguns dos conteúdos 

veiculados: de fato, a participação adquire um aspecto mais institucional com alcance e 

influência maiores (particularmente em relação a alguns programas da rede Globo7). Nesse 

momento, passam a ocorrer de forma evidente o que o autor deste trabalho tem referenciado 

como convites diretos à interatividade e, ainda que a comunicação para a ação interativa 

continuasse assíncrona, a audiência passou a receber evidências de forma mais explícita, 

durante a veiculação do conteúdo, de sua ação interativa. Na década de 1990 foi promovida 

uma alteração bastante significativa na temporalidade das interações entre público e 

conteúdo: a ação de interagir passou a ocorrer de forma quase síncrona (no sentido em que 

foi possibilitado ao telespectador influenciar, via uma ligação telefônica, o desfecho de um 

                                                 
7 Como exemplos podem ser citadas (i) as participações da audiência do programa Globo Rural, enviando cartas que 
seriam respondidas durante a veiculação do programa com assuntos que podem ser de interesse de parcelas maiores da 
audiência – e não apenas de um indivíduo –, além das (ii) as votações para eleger a Garota do Fantástico na revista 
eletrônica dominical da rede Globo (MARQUIONI, 2012, p. 77). 
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programa ainda em exibição
8). Especialmente a partir dos anos 2000, a Internet passou a ser 

apresentada mais frequentemente como opção para interação com a emissora (tipicamente 

utilizando o site do programa em exibição) e, nos primeiros anos da década de 2010, ocorre 

nova reconfiguração no modo de interagir com a TV quando a audiência passa a 

acompanhar o conteúdo televisual utilizando simultaneamente um dispositivo móvel (como 

um tablet ou um smartphone) para acessar conteúdos relacionados àquele exibido em 

broadcasting: essa nova experiência de TV tem sido referenciada como Segunda Tela9, e 

possui como destaque o fato que a ação de interagir tende a ocorrer independentemente da 

realização de um convite direto sugerido pela emissora. 

Há que se observar, contudo, que enquanto uma análise simplificadora (incorrendo 

inclusive em determinismo tecnológico10) poderia sugerir que a experiência de Segunda 

Tela foi possibilitada pelas tecnologias móveis, uma complexificação do cenário pode 

apontar as etapas anteriores de interação entre público e emissoras (desde o uso do serviço 

dos Correios com participação assíncrona até o acesso à Web para interagir) como espécies 

de preparações da audiência para o contexto corrente – que, por sua vez, tende a ser a 

preparação para um próximo formato de interação que deve ser definido futuramente. Com 

a ressalva, ainda, que o uso cultural do controle remoto (o efeito zapping e o mosaico entre 

programas resultante desse uso) também pode ser considerado como potencial auxiliador na 

preparação da audiência para interagir em Segunda Tela em, ao menos, duas perspectivas: 

primeiro em relação ao manuseio do aparato propriamente dito (por habilitar a 

operacionalização de um dispositivo concomitantemente ao ato de ver TV) e, 

complementarmente, em termos experienciais (ao proporcionar uma espécie de 

compartilhamento de atenção entre conteúdos: durante o zapping, um compartilhamento 

entre canais na tela da TV; durante a experiência de Segunda Tela, um compartilhamento 

entre conteúdos visualizados em telas distintas)11. 

                                                 
8 Um exemplo desse tipo de participação na década de 1990 é o programa Você decide, veiculado pela rede Globo 
(MARQUIONI, 2012, p. 109). 
9 A Segunda Tela corresponde à adição de “uma camada paralela e sincronizada de conteúdo interativo [que atua] 
associada à experiência de TV” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 84). O espectador pode “assistir à programação 
principal a partir de uma televisão [, tipicamente] de tela grande, complementada por conteúdo extra disponibilizado para 
ele em seu iPad [tablet, ou outro dispositivo móvel conectado à Internet]” (PROULX; SHEPATIN, 2012, p. 83): o 
dispositivo móvel, associado ao sistema televisual, é utilizado “como uma extensão de seu aparelho televisor” (PROULX; 
SHEPATIN, 2012, p. 84). 
10 O determinismo tecnológico envolve “abstrair as mudanças técnicas e tecnológicas e explicar de modo geral as 
mudanças sociais, econômicas e culturais como determinadas por estas mudanças” (WILLIAMS, 1983, p. 84). 
11 Ultrapassando os limites da TV propriamente dita, há que se considerar que o uso da Internet per se (independente do 
acesso à Rede ser motivado por programas televisivos) também possibilitou (àqueles com acesso à Internet) uma forma de 
aprendizado cultural que seria utilizado para interagir com o conteúdo televisual via Web. 
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Para concluir esse rápido e simplificado resgate que aborda em poucos parágrafos 

várias décadas de experiências de interatividade televisuais, vale mencionar uma nova 

alteração na temporalidade das interações (de fato, uma nova aceleração significativa no 

tempo que o telespectador leva para constatar explicitamente o resultado de sua ação de 

interatividade) possibilitada em um programa de entretenimento (em formato competição 

musical) veiculado no Brasil pela rede Globo. O programa, intitulado Superstar
12, faz uso 

de um aplicativo de Segunda Tela para definição da permanência dos competidores e teve 

estreia quando do início da elaboração deste artigo. O que parece especialmente interessante 

no caso de Superstar é que a votação pela audiência e veiculação da definição do destino 

dos participantes se dá ao longo de aproximadamente dois minutos (tempo que cada 

competidor possui para apresentar-se e alcançar um percentual de votos que garanta sua 

continuidade no programa). Além da rápida resposta e do uso da prótese tecnológica de 

Segunda Tela para materializar o voto, o público ainda necessita se inscrever a cada 

votação, informando à emissora (via o produto de software utilizado para as ações de 

interação fornecido pela emissora e que deve estar instalado em um disposto móvel com 

acesso à Internet) que tem interesse em votar para o próximo candidato que vai se 

apresentar (ao vivo). Uma vez com o aplicativo baixado e instalado, com o espectador 

inscrito para votação, é possível votar; se o competidor alcançar o índice necessário durante 

sua apresentação ao vivo, permanece no programa. Enquanto tudo isso ocorre, o público 

pode ainda interagir via redes sociais. Definitivamente, um novo – e complexo – 

procedimento para assistir TV; e com respostas em cerca de dois minutos. 

Vale então retornar à mencionada espécie de naturalização e quase invisibilidade do 

dispositivo: apesar do contexto de adaptações nas formas de interagir com o conteúdo 

televisual ao longo de décadas (abordado nos parágrafos anteriores), um indivíduo que 

assiste televisão em experiência de Segunda Tela pode não dar conta desse complexo 

percurso de tensões, reconfigurações e aprendizados que ocorreu na duração
13. De fato, 

mesmo um espectador que tenha acompanhado todas as (ou a maioria das) etapas 

mencionadas de interatividade anteriores tende a ter experimentado cada uma delas como 

simplesmente um fato do momento em que vivia (sem necessariamente considerar a 

                                                 
12 Consulte <gshow.globo.com/programas/superstar/index.html>. Acesso em 08 abr. 2014. 
13 É importante destacar ainda que as tensões, reconfigurações e aprendizados envolveram não apenas o público, mas 
também os anunciantes e as emissoras – estas últimas necessitaram alterar a produção de conteúdos e desenvolver 
infraestrutura em retaguarda para dar suporte às ações de interatividade propostas para a audiência (em outros termos, para 
viabilizar as novas formas de interação que eram disponibilizadas); também precisaram atuar em defesa dos interesses dos 
patrocinadores da produção de conteúdos ao longo dos anos (considerando as reconfigurações nos modos de interagir com 
a – e ver – TV). 
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complexidade da ação e a reconfiguração na forma de assistir TV provocada em relação à 

maneira anterior); no limite, sem se dar conta que utilizava um dispositivo para a ação. E, 

eventualmente, esse não se dar conta pode não ter sido devido a uma mera situação de 

determinismo tecnológico, mas em função de a “estrutura de sentimento” ser percebida 

como sólida e pessoal. 

 Uma forma de equacionar a dificuldade associada a essa quase naturalização e 

invisibilidade de modo objetivo (tanto quando em formação/reconfiguração quanto de 

tempos idos) – de fato, uma forma para tentar acessar a cultura de um período – envolve 

utilizar fontes alternativas (ou as materialidades culturais alternativas mencionadas 

anteriormente). Williams, ao realizar em meados do século XX análises culturalistas em 

relação aos séculos XVII e XIV na Inglaterra, acessava as “estruturas de sentimento” de 

tempos idos utilizando como materialidade alternativa as obras literárias escritas no período 

em investigação. Essas obras eram tratadas pelo pesquisador não como fantasias 

(WILLIAMS, 1964, p. 161), mas como fontes ficcionais: as “dimensões são diferentes. Elas 

[as obras literárias] negociam sentimentos, elas não são relatos” (WILLIAMS, 1964, p. 

161): ao negociar sentimentos, apresentavam as convenções e experiências vividas no 

período14. O autor deste artigo vem, desde seu doutorado concluído em 2012, utilizando a 

contagem e categorização dos convites diretos à interatividade que mencionam 

explicitamente a Internet como alternativa para realizar a ação como uma forma de 

materialidade alternativa para analisar a “estrutura de sentimento” relacionada à 

interatividade entre audiência e emissoras. Entende-se que os convites diretos constituem 

um indicador do modo como as ações ocorrem: a contagem e categorização desses convites, 

associada a uma contextualização e interpretação que ultrapassa os dados meramente 

quantitativos tem sido utilizada para analisar objetivamente a cultura em reconfiguração do 

período vivido, e para conduzir as reflexões relacionadas. 

A partir dessa apresentação do eixo teórico conceitual utilizado no projeto em curso 

é possível executar análises iniciais em relação ao aspecto observado na pesquisa 

(mencionado no início do artigo como o item abordado neste trabalho): (ii) a existência de 

poucas evidências de padronização (tanto de ordem quantitativa quanto qualitativa) nos 

convites diretos realizados pelas emissoras. Na Tabela 1, a seguir, são apresentados 

                                                 
14 Tão complexo quanto acessar a “estrutura de sentimento” do momento vivido é acessar aquela de tempos idos 
(especialmente no caso em que o pesquisador não viveu o período), pois o interesse cultural está associado às percepções 
dos atores sociais em relação a o que era sentido como pessoal e sólido no passado. Nesse caso, ao invés de acessar 
documentos oficiais, as materialidades alternativas auxiliam a identificar não apenas relatos dos tempos idos, mas 
convenções sociais estabelecidas (ainda que apenas tacitamente). 
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totalizadores dos convites diretos por programa e por categoria de convite15, indicando 

inclusive as médias por emissora16 e o índice percentual de convites diretos em cada 

programa jornalístico pesquisado. 

Tabela 1: Totalizador dos convites diretos à interatividade17 

Programa
Utilidade 
pública

Utilidade 
doméstica

Memória 
emissora

Consulta 
pública

Entreteni-
mento

Total convites Média Índice

Jornal Nacional 4 0 0 0 0 4 0,4 17,4%

Fantástico 3 0 0 7 9 19 1,9 82,6%

Totalizador Globo 7 0 0 7 9 23 1,2 100%

Jornal da Record 3 0 5 0 2 10 1,0 90,9%

Domingo Espetacular 0 0 1 0 0 1 0,1 9,1%

Totalizador Record 3 0 6 0 2 11 0,6 100%  

Fonte: tabulado pelo autor a partir do conteúdo televisual veiculado pelas emissoras 
 

As poucas evidências de padronização podem ser analisadas inicialmente em relação 

aos totais e médias de convite: enquanto no caso da rede Globo foi possível constatar, com 

os dados coletados até o momento, um total de 23 convites diretos (média de 1,2 convites 

por programa, ou 12 convites a cada 10 programas), na rede Record essa quantidade total 

foi de 11 convites (média de 0,6 convites por programa, ou 6 convites a cada 10 

programas). Assim, a Globo tem realizado, em média, o dobro de convites diretos em 

relação à Record nos programas jornalísticos equivalentes analisados. 

Outra análise dos dados pode ser conduzida em relação aos índices percentuais da 

Tabela 1 indicando o programa a partir do qual os convites diretos ocorrem: na rede Globo 

é possível constatar o que talvez possa ser considerada uma distribuição compatível 

envolvendo o tipo de programa jornalístico e a quantidade de convites. Explicando: parece 

razoável considerar que uma revista (como é o caso do Fantástico), proporcione maior 

quantidade de possibilidades interativas do que um telejornal (não apenas por possuir 

veiculação com maior duração, mas também porque, no caso de um telejornal, tipicamente 

a maior parte dos conteúdos é factual e remetendo ao próprio dia da veiculação; a maior 

duração, associada a matérias que podem ser desenvolvidas ao longo de uma semana – 

                                                 
15 É realizado um agrupamento em categorias para possibilitar análises qualitativas. Os convites diretos são agrupados em: 
Utilidade pública (para serviços que tipicamente são associados a direitos e bem estar do cidadão, via de regra de 
responsabilidade do poder público), Utilidade doméstica (para interações relativas a facilidades que podem ser aplicadas 
nos domicílios dos espectadores), Memória da emissora (para interações associadas tanto a conteúdos de programas 
veiculados anteriormente pela emissora quanto para debates relativos a programas da Rede Globo [no caso da pesquisa 
atual, da emissora na qual o conteúdo foi veiculado]), Consulta pública (para tratamento de enquetes) e Entretenimento 
(para agrupar assuntos que envolvem basicamente diversão). 
16 As médias foram calculadas com base em 10 ocorrências de cada programa para cada emissora (sendo 6 veiculações ao 
longo dos três períodos de coleta no Ano 1, e 4 veiculações ao longo de dois períodos de coleta no Ano 2). 
17 A apresentação dos convites (descrição de qual foi o convite, para efeito de compreensão inclusive da classificação 
proposta) não é apresentada neste artigo em função da limitação do tamanho do trabalho definida pelas normas do 
congresso. Planeja-se publicação futura de artigo em periódico científico para apresentar esse conteúdo. 
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entre a veiculação de um programa e outro – parece proporcionar o estabelecimento de mais 

alternativas para o público interagir). Na revista eletrônica semanal Fantástico ocorrem 

mais de 82% dos convites diretos à interatividade coletados em relação à rede Globo, 

enquanto no Jornal Nacional (telejornal diário da emissora) os convites são pouco 

superiores a 17%. No caso da rede Record, a Tabela 1 indica não apenas que a proporção é 

invertida (a maioria dos convites diretos ocorre exatamente no telejornal da emissora), 

como também o índice médio no caso do telejornal é significativamente superior àquele 

observado na revista eletrônica da emissora concorrente. 

Ao expandir a análise também para as categorias atribuídas aos convites, a 

compatibilidade de distribuição parece se repetir: enquanto no caso do telejornal da rede 

Globo os convites são concentrados na categoria Utilidade pública
18, para o telejornal da 

Record quanto são totalizados os convites para as categorias Memória da emissora (5 

convites) e Entretenimento (2 convites), aqueles relacionados a Utilidade pública 

respondem por menos da metade do total (3 convites). Na revista eletrônica da Globo, a 

distribuição entre as categorias também parece razoável considerando o tipo de programa 

jornalístico, enquanto no caso da revista eletrônica Record há quase inexistência de convites 

à interatividade. 

Os dados quantitativos permitem considerar (provisoriamente) que não tem ocorrido 

uma padronização entre os convites diretos à interatividade no caso das duas emissoras. 

Mas vale a ressalva que essa afirmação requer análises sistematizadas (que, conforme 

mencionado, serão realizadas com a finalização da coleta de dados). Contudo, ainda que o 

item (i) mencionado anteriormente, relacionado à variação na quantidade de convites 

diretos para interatividade não seja abordado neste artigo, é importante realizar um breve 

comentário que parece auxiliar inclusive na compreensão da relação entre a variação 

quantitativa e a padronização dos convites. Ocorre que foi possível constatar, entre as 

coletas de dados realizadas no Ano 1 e no Ano 2, redução significativa da quantidade de 

convites diretos no telejornal analisado da Record, fornecendo índices do que pode 

caracterizar uma espécie de adequação ao formato utilizado para interação pela Globo via o 

uso das categorias dos convites realizados ao longo do Ano 2 (sugerindo certa 

uniformização da interatividade). Mas tais análises serão realizadas no futuro e, por ora, 

vale considerar que se os dados quantitativos apontam ao menos para uma variação 

                                                 
18 Aqui eventualmente haja uma junção de fatores: tanto o caráter de maior seriedade que tende a ser atribuído ao 
telejornal em comparação a uma revista, quanto o caráter mais factual deste tipo de programa parece sugerir essa categoria 
de interação. 
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significativa na quantidade de convites diretos, é importante procurar por alternativas para 

equacionar essa variação – especialmente porque, conforme mencionado anteriormente, 

uma das características marcantes do momento contemporâneo envolve exatamente a 

execução de ações de participação e interatividade; também porque se pode considerar a 

existência uma espécie de padrão tácito definido pela Globo em relação ao formato dos 

programas que, no caso da interatividade, teria aplicação limitada no momento. 

Neste artigo, considera-se que um fator chave para análises em perspectiva 

culturalista para a quantidade inferior de convites diretos à interatividade observada nos 

programas da rede Record envolve a sensação de pertencimento possibilitada via 

interatividade (seja através de convites diretos ou de experiência de Segunda Tela). A partir 

da afirmação que “[n]ão há dúvida que as mídias sociais amplificam o sentimento de estar 

conectado e ser parte de algo maior enquanto assistindo televisão” (PROULX; SHEPATIN, 

2012, p. 14), eventualmente – no caso da audiência da Record – essa sensação de conexão 

já ocorra via aspectos da fé cristã neopentecostal para uma parcela significativa do público 

uma vez que, reconhecidamente, os discípulos da Igreja Universal do Reino de Deus 

(proprietária da Record) compõem parte da audiência fiel da emissora. Nesse caso, a 

realização de convites diretos seria um fator apenas periférico para promoção de 

pertencimento, que se materializaria de forma mais intensa via elementos chave da Teologia 

da Prosperidade19 (MARQUIONI, 2014). Também o fato de a audiência da Record ser 

constituída em aproximadamente 60% por representantes das classes sociais mais 

populares20 possibilita inferir a existência de dificuldades no acesso e uso de aparatos mais 

sofisticados para interatividade. A sistematização deste tema está em curso. 

E é importante ressaltar que 

enquanto continuarmos a pensar separadamente nas “classes” – tanto os grupos 
sociais quanto os grupos culturais como o ‘tipo acadêmico’, o ‘tipo técnico’ [...] – 
não teremos ideias suficientemente flexíveis sobre as pessoas, e estaremos 
constantemente tentados a dividir a nossa cultura em áreas separadas, sem nada que 
as mantenha em contato (WILLIAMS, 2013, p. 124). 
 

Contudo, o que parece ocorrer culturalmente no caso da Record envolve um cenário 

mais complexo do que a separação da audiência em um grupo cultural: de fato, a 

segmentação da audiência em um grupo específico é proposta inicialmente pela própria 

Igreja Universal do Reino de Deus (o que fica especialmente evidenciado quando é 
                                                 
19 A “Teologia da Prosperidade [...] [defende] que os cristãos, enquanto sócios de Deus ou financiadores da obra divina, 
estão destinados a ser prósperos, saudáveis, felizes e vitoriosos em todos os seus empreendimentos, esta teologia, oriunda 
dos EUA, derruba por terra o velho ascetismo pentecostal” (MARIANO, 1996, p. 24). 
20 Pesquisa de 2008 indicava que 40% dos fiéis da Universal pertenciam às classes A e B (Dantas, 2011: 6-7); logo, 60% 
pertenceriam a classes populares. 
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observado o tratamento atribuído aos praticantes de cultos afro-brasileiros, mas não 

exclusivamente). E nesse caso um paradoxo é estabelecido, reforçando o fato que “não 

vivemos em mundos distintos claramente separados. Muitos de nós vamos um dia ao circo, 

outro ao teatro, um dia a uma partida de futebol e outro dia a um concerto” (WILLIAMS, 

2013, p. 129). Na TV, as audiências sintonizam emissoras diferentes. Assim, ao mesmo 

tempo em que se tenta isolar a audiência, são utilizados elementos nos programas 

equivalentes que remetem a uma emissora não neopentecostal; esses elementos 

eventualmente não habilitam um isolamento efetivo. Em outros termos: enquanto a 

“estratégia” (CERTEAU, 2011, p. 93) da igreja proprietária da emissora parece ser a de 

criar um grupo cultural para seus fiéis (parcela significativa da audiência da Record), talvez 

inclusive isolando-os em relação às demais crenças religiosas (e emissoras), o critério 

utilizado para reconhecimento do programa – a equivalência adotada pela emissora em 

relação aos programas da Globo – aproxima seu público do formato televisual adotado pela 

concorrente. 

Ainda outro fator que pode indicar motivações para uma quantidade reduzida de 

convites à interatividade na Record remete ao aspecto operacional associado ao 

estabelecimento de uma infraestrutura de retaguarda para dar conta de manter atualizadas e 

tratar as ações geradas pela audiência. Nesse sentido, vale mencionar que um interesse 

investigativo adicional identificado no final do primeiro ano da pesquisa em curso, 

envolvendo estabelecer uma relação entre as enquetes mantidas no site do Domingo 

Espetacular no portal R7 e os convites diretos realizados pelos apresentadores da revista 

eletrônica para procurar identificar a existência de relação de influência na quantidade de 

convites diretos e as enquetes foi descartado: as enquetes relativas ao Domingo Espetacular 

não estão mais disponíveis no site do programa. Ainda que existam enquetes no portal R7, 

um critério considerado pelo autor como chave de análise (a quantidade de respondentes da 

pesquisa) deixou de ser exibido no portal. 

Se para a Record a quantidade de convites diretos é limitada (o que eventualmente 

sugere também uso limitado dos recursos de Internet), para a Globo o cenário é distinto, 

possibilitando inclusive uma aproximação com o interesse em interagir e participar 

contemporâneo. Alguns aspectos observados durante os períodos de coleta de dados 

empíricos merecem ser destacados para compreensão do contexto de reconfiguração 

cultural corrente, visando englobar a já mencionada “relação entre a cultura e as demais 

práticas sociais” (MATTELART; MATTELART, 1997, p.72) – ainda que não 
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necessariamente relacionados de modo explícito aos dados apresentados na Tabela 1 ou 

mesmo sem envolver programas jornalísticos. Particularmente o fato que – no caso da rede 

Globo – o uso das redes sociais tem participado do conteúdo veiculado em broadcasting, e 

de certa forma tem transformado esse conteúdo. Um exemplo interessante para ilustrar 

envolve o programa de entretenimento The Voice Brasil veiculado pela emissora21, 

particularmente em relação ao período do programa quando o conteúdo veiculado não era 

ao vivo (era previamente gravado22): foi possível observar que a audiência enviava, 

utilizando redes sociais (mais especificamente o Twitter) mensagens de elogio e 

apoio/torcida aos participantes durante a transmissão do programa. Tais mensagens eram 

apresentadas pela emissora no rodapé do monitor de TV enquanto o programa era 

veiculado. Ora, uma vez que se tratava de conteúdo gravado, as mensagens eram enviadas, 

no mínimo, com atraso, já que o competidor endereçado podia inclusive ter sido 

desclassificado do programa após a apresentação (no ato da gravação) a que se referia o 

comentário (no ato da veiculação). Ainda em relação às redes sociais, ocorre outro 

fenômeno que merece destaque – nesse caso em relação ao Facebook e remetendo aos 

programas jornalísticos que pode ser ilustrado com a página oficial do Jornal Nacional: 

curiosamente, a página do telejornal continua recebendo mensagens postadas pela audiência 

mesmo após término da veiculação do programa o que, em certa medida, estende a duração 

do programa. Eventualmente até o dia seguinte. 

Também algumas solicitações de convites direto à interatividade (mesmo quando 

envolvendo ações culturalmente mais habituais – como responder a enquetes) têm sido 

realizadas de forma mais sofisticada: é o caso da votação relacionada à Figura 1, motivada 

por convite direto realizado durante a veiculação do Fantástico do dia 26/01/2014, no qual 

foi sugerido que a audiência votasse para eleger o pôr do sol mais bonito do Brasil. A 

sofisticação era associada ao fato de que não havia efetivamente uma única votação: eram 

apresentadas ao público, duas a duas, fotografias enviadas previamente pela audiência e, 

após cada seleção de imagem (clicando sobre a foto – como indicado na Figura 1), o 

internauta era apresentado a uma nova ‘dupla’ de fotos candidatas a pôr do sol mais bonito 

do Brasil para nova votação, e assim sucessivamente: a rigor, foi realizado um único 

convite direto à interatividade e o espectador participava de várias votações sucessivas em 

relação ao mesmo tema. 

 

                                                 
21 Como no caso do já citado Superstar, trata-se também de um programa em formato de competição musical. 
22 No caso da temporada 2013, o período ao vivo do programa iniciou em 14 de novembro (CASTRO, 2013, s/p). 
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Figura 1 – Ambiente de votação do Fantástico 
Fonte: (VOTAÇÃO FANTASTICO, 2014) 

O que se pode concluir provisoriamente é que a rede Globo não apenas utiliza redes 

sociais (inclusive exibindo em broadcasting alguns dos comentários postados nessas redes), 

como também faz um uso interessante delas (e das postagens veiculadas), proporcionando 

uma sensação de conteúdo ao vivo para um conteúdo gravado – a experiência de TV 

enquanto um meio de transmissão ao vivo é, curiosamente, reforçada pelo uso da rede 

social. A constatação do uso dos recursos de redes sociais (inclusive independentemente do 

convite direto) possibilita realizar ainda análise preliminar relacionada a comentário em 

artigo deste autor apresentado no Intercom Manaus 2013, dando conta de notícia veiculada 

segundo a qual a Rede Globo teria interesse em retirar seus conteúdos de redes sociais na 

Internet, em função do fato que o uso dessas redes afetaria negativamente os índices de 

audiência da emissora. Uma análise do cenário geral em relação à Globo indica que, de 

fato, a “televisão não está ‘batendo na’ ou ‘perdendo para’ novas mídias em uma batalha 

cósmica de tecnologia; ao invés disso, a televisão é uma parte intrínseca das ‘novas’ 

mídias” (GRAY; LOTZ, 2012, p. 03). Não parece haver evidências que a emissora tenha 

interesse em se distanciar das redes sociais na Internet (o que caracterizaria inclusive uma 

forma de anacronismo): de fato, há que se considerar que “[s]istemas de meios de 

comunicação de massa dinamizam culturas; eles ampliam públicos e alteram manifestações 

culturais através da transformação de seus meios de produção, mediação, recepção e 

processamento, aumentando tanto riscos quanto oportunidades” (HEPP, 2013, p. 21). A 

Rede Globo, aparentemente, observa uma oportunidade com o uso das possibilidades de 

interagir e participar da audiência. 
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De fato, os primeiros anos da década de 2010 constituem momento em que são 

observadas novas mudanças nos modos de uso da TV, reforçando “a necessidade de 

entender os relacionamentos da televisão enquanto business, narrador cultural e objeto de 

considerável interesse popular” (GRAY; LOTZ, 2012, p. 02). Espera-se, com o avanço da 

pesquisa, propor generalizações conceituais que equacionem os dados coletados de modo 

apropriado, considerando os fatores que potencialmente influenciam a adaptação da 

“estrutura de sentimento” associada. 

Considerando a relevância de mapear essa reconfiguração cultural observável nos 

modos de assistir TV na contemporaneidade, neste artigo procurou-se evidenciar que para 

tal mapeamento são necessárias análises que tanto relacionem a cultura a outras práticas 

sociais, como que considerem os usos dos aparatos na longa duração durante as análises: 

mais que apenas considerar o dispositivo tecnológico per se, há que se estabelecer 

alternativas para minimizar o risco de incorrer em simplificações que possam tornar 

anacrônicas ou tecnologicamente determinísticas as análises e reflexões de uma área 

complexa como é a Comunicação. 
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